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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (44) الحافظ العراقيألفية شرح 
 (لفاظ الشيوخأاختالف  -صالح اللحن والخطأإ - حان والمصحفالتسميع بقراءة الل  )

الكريم الخضير عبد :الشيخ  
 

. الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهالس  
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 لسامعين يا ذا الجالل واإلكرام. اغفر لنا ولشيخنا وا اللهم
 :-تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 

 ف  ح   ص  م  ال  و   ن  ا  الل ح   ة  اء  ر  ق  ب   ع  ي  م  س  الت  
ْْْْْْْْْْْْي  ل  و   ْْْْْْْْْْْْالل   ر  ذ  ح  ْْْْْْْْْْْْم  ال  و   ان  ح   اف  ح   ص 
ْْْْْْْف   ْْْْْْْه  ل ْْْْْْْو  ي ق  ف ْْْْْْْ ال  خ  د  ي  ْْْْْْْ ن  : م   اب  ذ  ك 
ْْْْْْْال  و   ْْْْْْْ ذ  خ  ْْْْْْْأ   ن  م   ب  ت ْْْْْْْك  ال   ل   م  ه  اه  و  ف 

 ج

ْْْْْْْْْْْع    ْْْْْْْْْْْي  د  ى ح  ل  ْْْْْْْْْْْ ه  ث  ْْْْْْْْْْْح  ي   ن  أ  ب   ار  ف 
ْْْْْْْف   ْْْْْْْالن   ق  ح  ْْْْْْْع   و  ح  ْْْْْْْل  ْْْْْْْل  ط   ن  ى م   اب 
ْْْْْْْد  أ   ْْْْْْْلت  ل   ع  ف  ْْْْْْْاف   ف  ي  ح  ص   ب  أ  اد  و   ع  م  س 

 جج

 أ  ط  خ  ال  و   ن  الل ح   ال ح  ص  إ  
ْْْأ   ن  ا   و   ْْْت  ْْْي ال  ى ف  ْْْل   ل  ص  ْْْخ   و  أ   ن  ح   اط 

ْْْْْْْْْْْو   ْْْْْْْْْْْل  ح  م  ال   ب  ه  ذ  م  ْْْْْْْْْْْي   ن  ي  ص    ح  ل  ص 
ْْْْ ْْْْي الل  ف  ْْْْع  م  ال   ف  ل ْْْْت  خ  ي   ل   ن  ح  ْْْْن   ه  ى ب 
ْْْْْْْْْو   ْْْْْْْْْ ر  ك  ذ  ي  ْْْْْْْْْان  ج   اب  و  الص  ْْْْْْْْْ اب   اذ  ك 
ْْْْْْْال  و   ْْْْْْْب   ء  د  ب  ْْْْْْْو  أ   اب  و  الص  ْْْْْْْأ  ى و  ل   د  س 
ْْْْْل  و   ْْْْْ ت  أ  ي  ْْْْْي ال  ف  ْْْْْب   ل  ص  ْْْْْك  ي   ا ل  م   ر  ث 
ْْْْو   ْْْْ ط  ق  الس  ْْْْ ن  أ   ى ر  د  ي  ْْْْ ن  م  ْْْْأ   ق  و  ف   ىت 
ْْْْْو   ْْْْْو  ح  ح  ص  ْْْْْ اك  ر  د  ت  ا اس   فْْْْْي س  ر  ا د  م 

ْْْْ ْْْْ ه  ت  ح  ص  ْْْْب   ن  م  ْْْْ ض  ع  ْْْْ و  أ   ن  ت  م   د  ن  س 
ْْْْْْْْْْح  و   ْْْْْْْْْْب  وا ال  ن  س  ْْْْْْْْْْت  س  م  ال  ك   ان  ي   ل  ك  ش 

 

ْْْْْق  ف    ْْْْْل  ي  ْْْْْك   ى و  ر  : ي  ْْْْْ ف  ي  ْْْْْل  غ   اء  ج   اط 
ْْْْْْْْي  و   ْْْْْْْْو   ر أ  ق  ْْْْْْْْو   اب  الص  ْْْْْْْْر  ال   و  ه   ح  ج 
ْْْْْْْو   ْْْْْْْب  ا اإل  و  ب  و  ص  ْْْْْْْ اء  ق  ب ه    ع  م  ْْْْْْْب ي   ت ض 

ْْْْْْ ْْْْْْك  أ   ن  ع  ْْْْْْ ر  ث  ْْْْْْن   خ  و  ي  الش  ْْْْْْأ   ال  ق   اذ  خ 
ْْْْْأ  و   ْْْْْإل  ل ح  اص  ْْْْْال  ص  ْْْْْ ن  ح  م   د  ر  و   ن  ت  م 

ْْْْْْْْ ْْْْْْْْو   ن  اب  ك  ْْْْْْْْح   ف  ر  ح  ْْْْْْْْر  غ  ي   ل   ث  ي   ي  
ْْْْْْْْ ه  ب ْْْْْْْْ ْْْْْْْْب   اد  ز  ي  ْْْْْْْْع  ي   د  ع   ات ْْْْْْْْب  ث  م   ين 

ْْْْْْْْْ ْْْْْْْْْ ه  ك ت اب  ْْْْْْْْْغ   ن  م  ْْْْْْْْْي   ن  إ   ه  ر  ي   ف  ر  ع 
ْْْْْْْْْْك   ْْْْْْْْْْ ه  ت ْْْْْْْْْْب  ا ث  ذ  إا م  ْْْْْْْْْْت  ع  ي   ن  م   د  م 
ْْْْْْْْْْل  ك   ْْْْْْْْْْ ة  م  ْْْْْْْْْْأ  ي ف  ْْْْْْْْْْأ ل    ه  ل  ص  ل ي س   ف 

 ج

 خ  و  ي  الش   ظ  ا  ف  ل  أ   ف  ال  ت  اخ  

ْْْْح  و   ْْْْ ث  ي  ْْْْك  أ   ن  م  ْْْْ ر  ث  ْْْْ ن  م  ْْْْ خ  ي  ش   ع  م  س 
ْْْْْل  ب   ْْْْْو   ظ  ف  ْْْْْو   د  اح  ْْْْْى ال  م  س  ْْْْْل  ك   ح   : ص 
ْْْْْْْي  ب   ْْْْْْْ ه  ان  ْْْْْْْ و  أ  قْْْْْْْال   ع  م   قْْْْْْْال   ع  م 
ْْْْْْْر  ت  اق   ْْْْْْْي ا ب  ْْْْْْْالل  ف  ْْْْْْْ و  أ   ظ  ف  ْْْْْْْي   م  ل   ل  ق 
ْْْْْأ  ب   ْْْْْص  ْْْْْ خ  ي  ل  ش  ْْْْْ ن  م  ْْْْْف   ه  وخ  ي  ش   ل  ه 

 

ْْْْْْْْْت  م    ْْْْْْْْْع  م  ب   ان  ْْْْْْْْْل  ب   ى ل  ن  ْْْْْْْْْق  ف   ظ  ف   ع  ن 
ْْْْع   ْْْْج  م   د  ن  ْْْْي الن  ز  ي  ْْْْع  م   ل  ق  ْْْْح  و   ى  ن ج   ر 
ْْْْْْْْْْْْو   ْْْْْْْْْْْْم  ْْْْْْْْْْْْال :ا و  ذ  ا و  ذ   ض  ع  ب  ا ب   ق

ْْْْْْْْ ْْْْْْْْل   ح  ص  ْْْْْْْْك  ال  و   م  ه  ْْْْْْْْق  ت   ن  إ   ب  ت   ل  اب 
ْْْي   ْْْل  س  ت م  ْْْه ل اح  ْْْع  ب ي ان  ْْْع  م  ي  م   م ي الج 

 ج
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أمحا  ،نبينا محمد وعلى آله وأصححابه أممعحين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 :-تعالى حمه هللار -فيقول الناظم 
لحححين يحيحح   :هححو مخالفححة دواعححد العربيححة فححي النطححى، وينقسححم إلححى :اللحححن "التسْْميع بقْْراءة اللحْْان والمصْْحف"

ويشحم   ،الت ييحرهحو والمصححف التصححيف والتحريحف دريبحان محن حيحي ال ايحة و  ،ولحن ال يحيح  المعنحى ،المعنى
ت ييححر فححي ومححن م مححن يفححرم بين مححا بححأن التصحححيف  التحريححف ت ييححر اللفححع والمعنححى، والتصحححيف يخححت  بححاللفع،

 ،فإذا غيرت صورة الكلمة أو غير شكل ا ،ممع ما الت ييريوعلى ك  حال  ،الحروف، والتحريف في ت يير الشك 
 ،والتحريف ال شحك أنحه وادحع بقصحد أو ب يحر دصحد ،مؤلفات هذا كله تصحيف، وألف فيه أو غير نقط ا وا عمام ا
الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وما كان منه ب ير دصد فحإن  ،مشابه لفع  أه  الكتاب فما كان منه بقصد هو

فإنححه  التصحححيف ولححو كححان ب يححر دصححد وأهححذا معفححوه عنححه إال مححؤحر فححي الحكححم علححى الححراوف إذا ودححع التحريححف منححه 
 :-رحمه هللا-دال هذا خل  في ضبطه،  ،من أن يكون حقة إذا كحره منه هذا ينزل مؤحر في الحكم عليه، بداًل 

 وليحْْْْْْْْْْْذر اللحْْْْْْْْْْْان والمصْْْْْْْْْْْحفا
 

 علْْْْْْْْْْْى حديثْْْْْْْْْْْه بْْْْْْْْْْْأن يحرفْْْْْْْْْْْا 
 

أو غيححر  ،فححي دراءتححه فيرفححع المفعححول وينصححب الفاعحح  الححذف يقححرأ ويخطحح  اللحححان والمصحححف الطالححب   يحححذر الشححيخه 
تخححذ ، فعلححى الشححيخ أن ي، هححذا يحححذر كح  الحححذرم ان المعححاني تتبححع ا عححرابذلحك ممححا تقتضححيه دواعححد الل ححة العربيححة

 انحه يومحد فحي القحراء وهحو يقحرأ محن كتحاب فضحاًل  ، وال يصححف وال يححرفميقرأ دراءة سليمة محن م حة العربيحة ادارئً 
مححح  هححذا  ا،ال يحسححن إعراب ححا وال يحسححن النطححى ب ححا علححى وم  حح ،كلمححة مكسححرةالتمححده يقححرأ  ه،عححن كونححه مححن حفظحح

ذا ومححد طالححب مححن هححذا النححوال فححإن هححذا ال ي ،حححذرالطالححب يه  آلن المتححداول عنححد يححة وال مححن القححراءة، اان مححن الرو مكححوا 
ن كان مصدره الطالب إال أنحه دحد ينسحب تمد الشيخ ال ي تم بمن يقرأ، ،الشيوخ القراءة عليه  ،إلحى الشحيخ والخطأ وا 

لكحن إذا دح  ممكحن  ،أن يحرد كح  كلمحة سحيما إذا كححر محا يسحتطيع سيما إذا لم يرد عليه، بعض الشيوخ يمشحي ال ال
ودححد يكححون الطالححب بمنزلححة  ،سححيما مححا خفححي إعرابححه ودححد ال تكححون ااهليححة عنححد الشححيخ أن يححرد كحح  شححيء ال ،أن يححرد

خيححر وصحالح ي ححاب الشححيخ يحرد عليححه كحح  و العلحم والفضحح  يعنحي بمنزلححة مححن  ي حاب الشححيخ أن يححرد عليحه كحح  شححيء،
سححيما بعححد ومححود  سححامع اللكححن السححامع مححا يعححذر، ال ،ويتححرك بعححض ااشححياء ،دححد ينبححه إلححى بعححض ااشححياء ،شححيء
ححمع الطالححب يقححرأ ويقححره الشححيخ السححامع مححا يعححرف وضححع هححذا  ،هححذه اامححورمححح   التححي تحفححع تاآلال التسححمي  لححو سه

 .فعلى الشيخ أن ي تم بالطالب الطالب إنما يعرف الشيخ،
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أخطحأ الشحيخ  نه في حال السحماال لحو: إومما دي  في ترميح العرض على السماال فيما تقدم في طرم التحم  دالوا
فحإن  الطالحب الحذف يقحرأ أخطحأالشحيخ، وفحي ححال العحرض إذا  ، إما م   من الطالب أو هيبحةما ومد من يرد عليه

 دحد يكحون  ،النحاز ليسحوا سحواء ،الشيخ لن يتحردد فحي الحرد عليحه، وهحذا هحو ااصح ، لكحن بعحض النحاز يكحون بمنزلحة
ب عليحه أن عصح، لكحن ييعرف أن الطالحب هحذا أخطحأوالشيخ  ،بعض الطالب أفض  من الشيخ يعني بدون مبال ة

م انه يفسد أكحر مما يصلح، هذا يصحلح ، وال يروف ال يقرأ ،يرد عليه ك  شيء، فالذف يكحر منه اللحن هذا يهحذر
 -امحزاه هللا خيحرً -فقحام واححد محن الطالحب ممت حد  ؟محن يقحرأ :حم دي  ،فيما إذا غاب القارئ المعتمد عند الشيخ اكحيرً 

ولحذا العربيحة الحذف  متحتحاد إلحى عحادة ،حير التصحيف والتحريحف محا تعحود يقحرأ، ان القحراءة تحتحاد إلحى دربحةلكن ك
 :يأتي التنبيه علي ا

................................... 
 ج

 فحْْْْْْْق النحْْْْْْْو علْْْْْْْى مْْْْْْْن طلبْْْْْْْا 
 ج

ى الشحيوخ ويتقن حا ويضحبط ا ححم يقحرأ كتحب المبتحدئين علح ،يعني دد ي تم الطالب بالعربيحة، ويتحدرد في حا علحى المحادة
ذا سحأل أعحرب صححيحً  يقرأ ما دون للمتوسحطين وللمتقحدمين يضحبل القواعحد عحن ظ حر دلحب، ذا دحرأ فحي كتحاب اوا  ، وا 

يحة الحذين وهحذا مومحود حتحى فحي م حرة العرب ذا نطحى لكونحه لحم يتعحود يخطح ،إلكحن  ا،وأراد أن يعرب يعحرب صححيحً 
ومعرفحة مودحع  ،م حة النطحى السحليم م تحين: بالعربية يفيد الطالحب محنتمام ان االه فمر يقتصرون على العلم النظ
 ،الفائحدة ااولحى وهحو النطحى الصححيح إنمحا تحأتي بحالمرانأمحا ف يترتحب عليحه ف حم المعنحى، الكلمة محن ا عحراب، الحذ

الكلمحححة محححن  ومعرفحححة مودحححع ،اين المتقنحححين، الحححذين ال يفوتحححون شحححيئً وكححححرة القحححراءة علحححى العلمحححاء الممحححودين الضحححابط
يسحتفيده محن يعنحى بالعربيحة، دحد يسحتفيد الطالحب  اهحذا أيًضح ،للمعنحىمن ف م ا عراب، وما يترتب على هذا المودع 

 مفحإن الحانيحة فحي ال الحب مضحمونة اصححيحً  االفائدة الحانية وتفوته ااولى، أما إذا أدرك ااولى ونطحى بالكلمحة نطًقح
يعحرف مودحع الكلمحة لكنحه ينطق حا خطحأ، هحذا عحادة محن لحم يتعحود، الحذف لحم لحن ينطحى إال بعحد معرفحة، لكنحه دحد  هان

ذا علححى طالححب العلححم أن يحححر  ولحح مإمححا ملحونححة أو مصحححفة أو شححيء مححن هححذا ،يتعححود القححراءة ينطححى الكلمححة خطححأ
 .طالب م لمتقنين الذين لدي م عناية بتربيةلقراءة على الشيوخ اعلى ا

 وليحْْْْْْْْْْْذر اللحْْْْْْْْْْْان والمصْْْْْْْْْْْحفا
 

 ه بْْْْْْْْْْْأن يحرفْْْْْْْْْْْاعلْْْْْْْْْْْى حديثْْْْْْْْْْْ 
 

دام مححن عادتححه اللحححن والتصحححيف، وبعححض النححاز مبتلححى بسححبى  ، مححاانححه إذا نقحح  عنححك لححن ينقحح  علححى الصححواب
محح  هحذا  ،ن وواضححالناز يتفاوتون في هحذا تفحاوت بحي   ،ب يره، كحير هذا في الناز فينطى يد شيًئااللسان تمده ير 

، دحد يكحون رأف اأكحر مما يحسن، فال بد أن يكون النق  دديًقحإلى الشيخ  يءفيس ،إذا نق  فتوى ما يعتمد على نقله
نما هو إيماء كما هو في كالم أحمحد كحيحر، وكحيحر محن طحالب العلحم  ،الشيخ في كحير من المسائ  ليز بصريح وا 

 ميف م الحاذم من الطالب الرامح من المرموح ا يماءلكن بطريى  ،ما يرمحالشيخ إن  :ممن يحضر عندنا يقول
أما في تقريحر محذاهب أهح   ،ه لقوته، هذا في الكالم العادفا وأشير إلى ما عد ،آتي بالقول الرامح وأكد عليه يننا

ويسحمع كلمحة دحد تكحون فحي  عواهنحهي يسوم الكالم علحى  يب، طالب العلم الذف ال يف م ف و معروف المسألةالعلم 
 : إن الشيخ يقول كذا.دول مرموح وغف  عما عداها ودال

................................... 
 

 ومحححححححححححححا آفحححححححححححححة ااخبحححححححححححححار إال روات حححححححححححححا 
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ويتقن محا  ،يف م ما ينق  احاذدً  ب  ال بد أن يكون الناد  فمح  هذا ال يؤمن في النق  وال يصلح للقراءة وال للرواية،
 .يقرأ

 وليحْْْْْْْْْْْذر اللحْْْْْْْْْْْان والمصْْْْْْْْْْْحفا
 فيْْْْْدخال فْْْْْي قولْْْْْه: )مْْْْْن كْْْْْذبا(

 

 علْْْْْْْْْْْى حديثْْْْْْْْْْْه بْْْْْْْْْْْأن يحرفْْْْْْْْْْْا 
.................................. 

 

 فليتبحوأ مقعحده محن النححار(( امحن كحذب علحي متعمحدً )) :-السحالمعليحه الصحالة و -فحي دولحه اللححان والمصححف  يحدخ 
: محن كحذب، يعنحي إذا دلحت :يعني مروف عن أه  العلم أن اللحان يدخ  في حديي ،وهذا داله كحير من أه  العلم

 كذلك. أو حرفت   أو صحفت   ،ما دال هذا ،-صلى هللا عليه وسلم-بي كذبت عن الن اعمال  بالنياتإنما ا
 فحْْْْْْْق  النحْْْْْْْو علْْْْْْْى مْْْْْْْن طلبْْْْْْْا  ...................................

  ج
معلحوم أن محن و  ..يعنحي ال يحتم ف حم الكتحاب والسحنة ،يمب تعلم النحو لماذا؟ انه ال يتم الوامب إال به ف حو وامحب

محا هحو وامحب علحى الكفايحة، فمحن ومحب عليحه يمحب عليحه أن يحتعلم محا ال  ومنحه علم ما هو وامب على ك  أححد،ال
، دد يقول دائح : وهللا النححو هعين على ف م الكتاب والسنة يمب على طالب العلم أن يتعلمف م إال به، يعني ما يه يه 

لحو بحححت  يعنحي ،الصححابة ليسحوا بحامحة ،ححادي طحارئ  علحم ،تعلملحه داال أن يهح محاف محد فحي عصحر الصححابة،ما وه 
وهحو  هإلحى تعريفحبحامحة ليسحوا  ،صاًل ما يعرفون اللحن أ مم ان اما تمدها أبدً  عن كلمة لحن في القواميز القديمة

ول حا  ،حن يعني ل ا محدلوالت عرفيحةليعني اللحان والتلحين واللحان؟ نتعرض لكلمة ال  امود عندهم، إذً و ما هو بم
أعحححوذ بحححاهلل محححن يحححدخ   ،حن بعحححض النحححاز يتعحححاظم اامحححر وهحححو يقحححع فيحححهبحححالل القحححرءانفقحححراءة  ،محححدلوالت اصحححطالحية

ذا دحرأ تمحده يلححن ،التلحين واللحن وال نحاء فحي القحرآن ة لمحاذا؟ انحه أخحذ الكلمح ،وينصحب الفاعح  ،يرفحع المفعحول ،وا 
 ا العرفي.على معناه

يححرف أنحه يحدخ  فحي لألحاديحي أو يصححف أو  دراءتهن  بعض أه  العلم إلى أن الذف يلحن في بعض  :أدول
 ما لم يق . -السالمعليه الصالة و -انه دال على النبي  من كذبم :حديي

 فحْْْْْْْق  النحْْْْْْْو علْْْْْْْى مْْْْْْْن طلبْْْْْْْا  ...................................
  ج

 محا يفيحده، محا ذكرنحاه محن إصحالح لسحانه عحن الخطحأ، يتعلم ؟يعني يمب عليه أن يتعلم النحو ماذا يتعلم من النحو
ان كحيحححر محححن طحححالب العلحححم يعنحححي يتصحححعبون النححححو،  مالم بمعرفحححة مودحححع الكلمحححة ا عرابحححي، ويتحححدرد فيحححهوف حححم الكححح
انححه دححرأ هححذا  مهححذا الححذف يقولححه اهححو دطًعحح ،ااامروميححة والقطححر واالفيححة وغيرهححا مححا اسححتفدنا كحيححرً درسححنا  :ويقولححون 
 ،ب ححه أكحححر مححن واحححد علححى الخطححأن ، أو خطححب خطبححةودححرأ علححى بعححض أهحح  العلححم فصححار يكسححر يححرد عليححه ،الكتححب
فحالتعلم كلحه خيحر، لكحن ال  ،فاتتك الفائدة ااولحى لحن تفوتحك الفائحدة الحانيحةإن أنت استفدت يعني  ،ما استفدنا :فقال

 يعني أن معنى دوله:
 فحْْْْْْْق  النحْْْْْْْو علْْْْْْْى مْْْْْْْن طلبْْْْْْْا  ...................................

  ج
 ،نالقحرآ النححوعليحه لحب النححو لحه، وخيحر محا يطبحى تحصحي  محا طه عن  أن يفني عمره في تعلم النحو بحيي يعوده

 ،وحضحرت الشحرح ،دحرأت اامروميحة علحى شحيخ ،يعني تعلمت اامروميحة ،كتب إعراب القرآن :اسم اوهناك كتب 
من يقومه  أعطهحم بعد ذلك  ،حم اعرض إعرابك على كتب إعراب القرآن ،عرب الفاتحةأ وأتقنت ا  ،ورامعت الشروح
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ذا الفححن الححذف وا عححراب القححرآن فححي آن واحححد، وتكتسححب الدربححة فححي هحح ،ن ب ححذه الطريقححة، وهكححذا تسححتفيد ف ححم القححرآلححك
مححع  مااحكححايعنححي مححح  أحاديححي  ،يعنححي كححأن م يححرون أن الفائححدة منححه ليسححت دريبححة ،لعلححما تصححعبه كحيححر مححن طححالب

 ؟عنحدك بالردحائى محاذا :لحو تقحول لحه لكحن ،محرامببلحو  ال االدين ااخرى، يعني تمد طالب العلم م تم حأحاديي أبواب 
 مشححيء، ي ححتم بأحاديححي ااحكححام مححا عنححده ؟أو كتححاب الم ححازف  ؟كتححاب التعبيححر محححاًل  ؟عنححدك بكتححاب االعتصححام مححاذا

فإذا كانت الفائدة بعيدة يعني  ،، مع أن الفقه في الدين ال يتم إال بمعرفة مميع أبوابهان ا عملية يحتام ا ويزاول ا
 .اطالب العلم أن يصرف ل ا ودتً عب تص

 فحْْْْْْْق  النحْْْْْْْو علْْْْْْْى مْْْْْْْن طلبْْْْْْْا  ...................................
  ج

وينظحر فحي شحرح الكفحراوف وفيحه  ،يقرأ اامرومية أواًل  ،يعني طالب العلم يقرأ على الطريقة المعروفة عند أه  العلم
حاشية العشماوف في ا ضوابل ودواعد دد ال تومد في  اًض ويقرأ أي ،عربهانه ال يمر به محال إال ويه  مرابإتقان لإلع

حححم بعححد ذلححك إن أراد أن ينظححر فححي  ،كبيححرةيسححتفيد فائححدة  ،ومححا شححرح بححه، وا عححراب شححواهده ،القطححر أالمطححوالت، حححم يقححر 
ن ادتصححر عححن هححذين الكتححابين  : إن النحححو بالنسححبة للكححالم كححالملح فححي ان العلمححاء دححالوا مكفححاهاالفيححة وشححروح ا وا 

، والصححفحة فححي عشححرة أمححزاء بححن يعححيب مطبححواللشححرح المفصحح ، شححرح المفصحح  ال أنبححرأ الطعححام، يعنححي لححو أن طالًبححا
 مفصح  تعحادل اامروميحةمالصحفحة الواححدة محن شحرح ال ،مفحرودة صحارت محح  اامروميحة الواحدة يعني لحو طبعحت

ن كان ،فمح  هذا ال شك أنه يعوم عن تحصي  غيره من العلوم ،انه مرصو  وتعرض لكحير من  ،فيه فائدة وا 
أن مححن أفضحح  وسححائ   الكححن ذكرنححا مححرارً  ،لكححن مححع ذلححك تحصححيله فيححه وعححورة ،اا شححكاالت فححي النصححو  مفيححد مححد  

ال رائح يمينً  إلى أب ارائح  ،التحصي  اختصار الكتب، لو أنت مسافر في نزهة محاًل  ال شماالً  اوا  المقصود أنحك  ،وا 
شرح ، إما في أصول الفقه تأخذ لك اواحدً  اخذ كتابً  ،وال أستطيع أن أرامع ،كتبيعن  يدعأنا بوهللا ول: قتمسافر، 

ن منححه دو  تححو  ،تأخححذ مححح  شحرح المفصحح  وأنححت عمح أو فححي العربيحة  ،أو شححرح مختصحر الروضححة ،مختصحر التحريححر
ت محا بحين وأنح ،أنحت تف حم وتسحتفيد محن هحذا الكتحاب ،ة يطلحع فحي مملحدمحا هحو بعشحر دل بحبحيي  ،على ااص فوائد 

ال شحيء ومعححك  ،فحي نزهحة ،عتيوهللا ضح :يحديك كتحب تقحول افتحرض أنحك خرمححت لحك لمحدة أسحبوال فحي رحلحة بريحة وا 
فحي هحذا الفحن أن تأخحذ  بإمكانك محاًل  يلتحبت العلم لدى طالب العلم، يعن ااختصار الكتب م م مد  ، فكتاب تستفيد

 بحدل محا هحو فحي أربعححة ،  هحذا الكتحابخحيع أن تليعنحي تسححتطحاشحية الصحبان علحى شحرح ااشحموني علحى االفيحة 
لكحن أهح  العلحم ينظحرون  ،كحيحرةفوائحد فحي هحذه الكتحب وفحي هحذه الحواشحي  ،مملدات في مملحد تأخحذ منحه الضحرورف 

ال فالكتححب  المختصححرةعلححى الكتححب  ون تصححر قإلححى الفائححدتين التححي أشححرت إلي مححا فححي مطلححع الكححالم في مطولححة في ححا الوا 
ومع ذلك تحصيل ا فحي ودحت الطالحب بحين كتبحه وبحين يديحه محا  ،ح  إشكاالت في النصو و  ،فوائد عظيمة ودرر

 نه يعوده عن تحصي  ما هو أهم منه.يتعلى بالكتاب والسنة ال شك أ
 فحْْْْْْْق  النحْْْْْْْو علْْْْْْْى مْْْْْْْن طلبْْْْْْْا  ...................................

  ج
ال الخفي دحد ال يسحلم منحه أححد، يقحبح  املي   الحنً  سيما إذا كان يتصدى لنفع الناز أن يلحن يقبح بطالب العلم ال وا 

 ،يرفحع وينصحب بحدون دواعحد وال ضحوابل ،الكحالميخطحب ويكسحر  ،ون ححبخطيب أن يخطب والناز تمج الكحالم المل
 ولذا دال: مفعليه أن يعنى ب ذا
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 فحْْْْْْْق  النحْْْْْْْو علْْْْْْْى مْْْْْْْن طلبْْْْْْْا  ...................................
  ج

درف ا أمح–ححدهم "يحا ليته حا كانحت القاضحية" دحال ألملحك وهحو يخطحب دحال: ن الوليد بن عبحد ايذكر في كتب اادب أ
يلحي أمحر المسحلمين يلححن محح  هحذا  اححديا ليت ا تقوم القيامحة وال يقحوم و "دال:  -من إخوانه ،وهللا سموه نسيت اآلن

 ؟حريفأس   يعني عنده، يعني متى يؤمن مانب اللحن والتصحيف والت ،اللحن في القرآن
 :-تعالى رحمه هللا-دال الناظم 

 فْْْْْْْواههم ل الكتْْْْْْْب  أخْْْْْْْذ مْْْْْْْن وال
ْْْْْْْع  د  أ   ج  سْْْْْْْمع وادأب  اللتصْْْْْْْحيف ف ف

  جج
انححك  مهححذا يقيححك شححر التصحححيف والتحريححف ،والشححيوخ تلقححوه عححن شححيوخ م ،يعنححي أن تتلقححى العلححم مححن أفححواه الشححيوخ

محا يحتحاد  ،-واححد محن الكبحار-شحيخ ابحن بحاز علحى ال يقحرأ امنت، يعني أنا سمعت شخًصحأخذت من أفواه الشيوخ أ
عحن طالحب لحه  يعني ه  هذا يليى بطويلب فضحاًل  ؟!ه  هذا أخذ من أفواه الشيوخ "بن ك ب نسميه، يقول: "سلمة 

كحيححر مححن طححالب العلححم والمشححايخ حتححى  "أيححوب"يعنححي تسححمعون فححي  ،سححلمة بححن ك بحح  سححبحان هللا ؟عنايححة بالحححديي
، كحيحر يقحول: إذا تلقيناه محن الشحيوخ ؟لكن متى نأخذ هذا الضبل ،بفتح السينهو ني و ختيابعض الكبار يقول: الس  

كحيرة بالنسبة لمحن يأخحذ محن الصححفم ان فااخطاء  ،من الشيوخ ؟ انه لم يتلى  ة لماذاعدعدة وهو الق  ش ر ذو الق  
 الصحف ال تضبل ك  شيء.

 فْْْْْْْواههم ل الكتْْْْْْْب  أخْْْْْْْذ مْْْْْْْن وال
ْْْْْْْع  د  أ   ج  وادأب   سْْْْْْْمعاللتصْْْْْْْحيف ف ف

  جج
شحيخه كتابحه كحان  محن كحان"دالوا:  اودديمً  ،محابر على ااخذ من الشيوخ ،مستمر ، حري  دائميعني خليك دؤوب

 خطأه أكحر من صوابه".
لكحن ومدتحه  ،أمحا إذا كحان يقحرأ سح   تحرد عليحه ،فحي كتحاب ابعد هذا إصالح اللحن والخطأ، أنت ومدت خطأ ولحًنح

ال ،هكذا خطأ امكتوبً  ال ما تصحح؟ ؟ ما تعدلتعدل وا   تصحح وا 
 و خطْْْاأصْْْل لحْْْن تْْْى فْْْي الأن ا  و 

ْْْْْ   جج ْْْْْل: ي  ْْْْْف جْْْْْاء غلطْْْْْا ى رو فقي  كي
  ج

وكأن هحذا  ،أً تروف ما في الكتاب ولو كان خط :دال ، دال به بعض أه  التحرف والتشديدروى يعني مح  ما ماء يه 
لححى ع ، وارو  خطححأ ادححرأ علححى الخطححأ لححو كححان :القائحح  يريححد حسححم مححادة ال مححوم علححى الكتححب والتصححرف في ححا، يقححول

صححواب كححذا، دحح  كححذا فححي الكتححاب وال ،اروه كمححا هححو ،ال تصحححح فححي الكتححاب الخطححأ، لكححن مححع ذلححك بححين الصححواب
لكحن كحم ودفنحا فحي الكتحب التحي يحزعم تحقيق حا  ،على الصواب وبين أن في ااصح  كحذا وبعض م يعكز يقول: ارو  

كحيححر مححن التحقيقححات يمعلححون الكلمححة  ضححد مححا يقححول،كححذا، والوادححع أنححه دححال: كححذا فححي ااصحح  وهححو خطححأ والصححواب 
ل ححذا  افحسححمً  ،نححه أصححوبا موالمفتححرض العكححز ،المرموحححة فححي ااسححف  والصححواب علححى حححد زعم ححم فححي ااعلححى

 ال موم على الكتب والتصحيح دال:
 و خطْْْاأصْْْل لحْْْن تْْْى فْْْي الأن ا  و 

ْْْْْ   جج ْْْْْل: ي  ْْْْْف جْْْْْاء غلطْْْْْا ى رو فقي  كي
  ج

 ،مائححة وحالحححةل نححد فححي مملححد كبيححر سححنة ألححف وحالحطبححع با ل مححا طهبححعتح الم يححي الححذف بأيححدكم أو فحح ،روى كمححا مححاءيهحح
بالل ححة العربيححة بححالخل الفارسححي، الخححل الفارسححي الححذف مححا تعامحح  معححه بكحححرة يصححعب عليححه دححراءة بعححض الحححروف، 
وتعحب كحيحر محن طحالب العلححم فحي دحراءة هحذه الطبعحة مححع أن حا مفقحودة محن عقحود، لكححن احتسحب محن احتسحب وطبححع 
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، عبححد الححرحمن محمححد عحمححان :مهوتححولى تحقيقححه شححخ  اسحح ،لكتححابكتبححة السححلفية فححي المدينححة طبعححوا االم ،الكتححاب
 ،يأتي إلى الحرف الذف لم يستطع دراءته بالفارسي ويرسمه كما هحو ،الطبعة ضبل وتحقيى، وليتنا سلمنا من هذه

لكحن لحه  ،له عالدة بالحديي وعلوم الححديي ما ،انه ليز من أه  هذا الشأن ميترممه خطأ ،ويترممه بين دوسين
 االمقصحود أن الكتحاب طبحع فحي لبنحان أيًضح ،كحيرة على هذا الشحك  اوطبع كتبً  ،ارتباط بصاحب المكتبة وفع  هذا

ا اادححواز وأبقححوا االمت ححاد، فمححاء الكتححاب حححذفو و  ،الكلمححة المترممححة حححذفواف ،الطبعححة ، معتمححدين علححى هححذهبعححد ذلححك
 بححن عبححد هللابححدل ضححبل وتحقيححى، فمححن أهحح  العلححم مححن أهحح  التحححرف مححح  ابححن سححيرين و  ،مسححخ وتحريححف ،اممسححوخً 
ويلححوح صححوابه عنححد  ،انححه دححد يكححون خطححأ فححي نظححرك مه كمححا هححوخلحح اة وبعححض العلمححاء يقححول: ال تحححرك شححيئً صححخبر 
:يعني محلما ذكرنا من اامحلة ،غيرك  ،هحذا الترممحة بالكسحرة واليحاء محذوفحة "إذا لحم تسحتح  فاصحنع محا شحئت : "بحاب:

ولحم معحروف  ،أححدهما خطحأ أكيحد :طالحب العلحم فيقحول ، فيمح تحت الترممة بيحاء ((إذا لم تستحي)) :وفي الحديي
أو يكحون لفحع الححديي خطحأ فيححذف اليحاء، وهحو ال يحدرف أن  ،فإما أن تكحون الترممحة خطحأ فيضحع يحاء ،أن ا تمزم

فحإذا عند دحريب،  وبياءين ،بياء واحدة عند تميم )يستحي(وان  دريبموالحديي على ل ة  ،الترممة على ل ة تميم
 :لداصحصح أخطأ، 

 ...................................    ومْْْْْْْْْْْذهب المحصْْْْْْْْْْْلين ي صْْْْْْْْْْْلح  
 

 .صلحإذا كان خطأ يه 
 وي قْْْْْْْْرأ الصْْْْْْْْواب وهْْْْْْْْو الرجْْْْْْْْح      ومْْْْْْْْْْْذهب المحصْْْْْْْْْْْلين ي صْْْْْْْْْْْلح  

 

، لكن هذا في الخطأ الحذف ال يحتمح  "ويقرأ الصواب وهو الرجح  **  صلح  ي  " ومذهب المحصلين يعني أه  العلم
 الذف ال يحتم . هذا في الخطأ وا:دال

 فْْْْي اللحْْْْن ل يختلْْْْف المعنْْْْى بْْْْه
ْْْْْْْْْ ْْْْْْْْْذكر الصْْْْْْْْْواب جانب   كْْْْْْْْْذا اوي 

   ج

 وصْْْْْْْْوبوا اإلبقْْْْْْْْاء مْْْْْْْْا تضْْْْْْْْبيبه 
................................... 

 

فحي  نحه خطحأ ال يحتمح  الصحواب وهحوم انحه دحد يظصحلحشحار فحي الحاشحية أنحه أصلح، ويه ن خطأ ال يحتم  يه اإذا ك
ن كان مرموحً على ااد له ومه  الحقيقة صواب أو   .ا، وا 

 فْْْْي اللحْْْْن ل يختلْْْْف المعنْْْْى بْْْْه
 وصْْْْْْْْوبوا اإلبقْْْْْْْْاء مْْْْْْْْا تضْْْْْْْْبيبه    ج

 

ال ما يختلف؟ هذا لحن  "بالنيات إنما ااعمال  " :يعني إذا دلت ،للحن الذف ال يختلف به المعنىا المعنى يختلف وا 
ْْ" ،يححهلكححن يضححبب عل ،مححح  هححذا يبقححى ،ولححيز لححه ومححه "إنمححا ااعمححال  بالنيححات" ْْذكر الصْْواب جانب  يعنححي فححي  "اوي

 الحاشية.
ْْْْْْْْْ ْْْْْْْْْذكر الصْْْْْْْْْواب جانب   كْْْْْْْْْذا اوي 

ْْْْْْْى وأسْْْْْْْد ْْْْْْْدء بالصْْْْْْْواب أول  ج  والب

ْْْْْْال    ْْْْْْر الشْْْْْْيوخ نق  أ خْْْْْْذا عْْْْْْن أكث
ْْْْْتن  ورد ْْْْْن م    وأصْْْْْلح  اإلصْْْْْالح م

 

القلحب فحار  محن الححديي بالنسحبة  ،لطحالبلف الححديي و تحر  يعني أنحت تقحرأ الكتحاب أو "أسدو ء بالصواب أولى "والبد
ححم  ،بدأ بالصحواب أولحى وأسحد: ايقول ا"فتمكن اخاليً  اصادف دلبً " سمعما يه  لفالذف يحبت فيه أو  ،كحير من الطالبل

 بعد ذلك أشر إلى الخطأ.
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ْْْْْتن  ورد  ج  ................................... ْْْْْن م    وأصْْْْْلح  اإلصْْْْْالح م
 

مححن  حهصحححتللكححالم مححن روايححة أخححرى، أو  ،تصحححح بححه الكتححب مححا مححاء للحححديي يعنححي أصححلح ا صححالح أفضحح  مححا
رآن طححرم التفسححير أن يفسححر القحح  مححن روايححة أخححرى ل ححذا الحححديي، يعنححي كمححا دححالوا: أفضحح تصححححهحححديي آخححر، 

 .صلح الحديي من كتب الحدييبالقرآن، يفسر القرآن بالسنة، الحديي يفسر بحديي، وهنا يه 
................................... 

 مْْْْْا ل يكثْْْْْر  وليْْْْْأت  فْْْْْي الصْْْْْل ب
 ج  ج

ْْْْْتن  ورد  ْْْْْن م  وأصْْْْْلح  اإلصْْْْْالح م
ْْْْْْْْر   ْْْْْْْْث ل يغي ف حي ْْْْْْْْابن وحْْْْْْْْر   ك

 
 جج

تتركحه هكحذا أو تكتحب  -رضحي هللا عنحه- مححاًل  ريحرةعحن ه :فيحه اأنحت ومحدت كتاًبح" في الصل بمْا ل يكثْر   وليأت  "
معحروف  يجمحر  و عحنأ ،محدت عحن هريحرةو يعنحي فحي صححابي اسحمه هريحرة؟ لحو  ؟عن أبي هريرة؟ مح  هذا يحتمح 

 ولذا دال: منه ابن مريجأ
 وليْْْْْأت  فْْْْْي الصْْْْْل بمْْْْْا ل يكثْْْْْر  

 كْْْْْابن..............................  ج  ج
 
 جج

"مريج وابن مريج تكتب ابن مريج عن  :إذا دال  .ة تذكر أبي هريرةر كأبي هري كابن ومحله كأبي محاًل  ،"وحرف 
................................... 

ْْْْْْْْابن وحْْْْْْْْ  ج  ج ْْْْْْْْر  ك ْْْْْْْْث ل يغي ف حي  ر 
 
 جج

 ما ي ير المعنى لو زدته.
................................... 

ْْْْدرى أن مْْْْن فْْْْوق  أتْْْْى   والسْْْْقط ي 
 ج

 
 

 ......................حيْْْث ل يغيْْْر   
 بْْه.................................

 ج

 ابن.ابن مريج والناسخ أسقل عن  :هريرة، الشيخ دال ، لكن الناسخ أسقل أباالشيخ دال: عن أبي هريرة
 والسْْْقط ي ْْْدرى أن مْْْن فْْْوق  أتْْْى  

 ج
 

 

ْْْْْْْْزاد بعْْْْْْْْد يعنْْْْْْْْي مثبتْْْْْْْْا   بْْْْْْْْه ي 
 ج

يخحرد  -صحلى هللا عليحه وسحلم-كحان النبحي  :عحن عمحرة عحن عائشحة ه:يعني لو أن الشحيخ روى الححديي علحى وم ح
 ن كحان الرسحول يخحرداحتمحال أ ،سحقطت عائشحة، يعنحي هح  كحان الرسحولأه  ،رأسه فأرمله وأنحا ححائض وهحو معتكحف

 ولذلك دال: ميعني عن عائشة :عن عمرة د  :فإذا دلت ،احتمال هما في ؟رأسه إلى عمرة
 والسْْْقط ي ْْْدرى أن مْْْن فْْْوق  أتْْْى  

 ج
 

 

ْْْْْْْْزاد بعْْْْْْْْد يعنْْْْْْْْي مثبتْْْْْْْْا   بْْْْْْْْه ي 
 ج

ى نسبة علحذكر شيخ الشيخ بدون ما تومد في ااسانيد يه  اهم يزيدون يعني ليبينوا أن الزيادة متأخرة، يعني لو كحيرً 
 ،دال: حدحنا محمد يعني ابن بشحار ،يزيدون يعني ،-الدرز القادم إن شاء هللا- ما سيأتي الزيادة في نسب الشيخ

فيزيححدون نسححبته بعححد  ،ان الشححيخ رواه إيححاه بححدون نسححبة مفيزيححدون ا ،أو محمححد يعنححي ابححن معفححر ،أو هححو ابححن بشححار
 يعني وهو. 

 ن غيْْْْْْْْْره إن ي عْْْْْْْْْرف  كتابْْْْْْْْْه مْْْْْْْْْ    فْْْْْي درسوصْْْْْححوا اسْْْْْتدراك مْْْْْا 
 

يضححححيع من ححححا بعححححض و طححححراف ااورام تححححأحر مححححع الودححححت، إمححححا بأرضححححة تأكحححح  أون الكتححححب تفححححتعر  ،درزاسححححتدراك مححححا 
محاءت علحى طحرف الكتحاب  ،تتعحرض لحه الكتحب أو غيحر ذلحك ممحا ،أو مملحد ،أو سحوز ،أو ماء رطوبحة ،الحروف

 :يقول ،وذهب من ك  سطر كلمة ،نار احترم بعض الكتاب ،وأكلت منه
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 وصْْْْْححوا اسْْْْْتدراك مْْْْْا درس فْْْْْي
   ج  صْْْْحته مْْْْن بعْْْْض مْْْْتن أو سْْْْند

 كتابْْْْْْْْْه مْْْْْْْْْن غيْْْْْْْْْره إن ي عْْْْْْْْْرف   
 كمْْْْْْْْْْا إذا ثبتْْْْْْْْْْه مْْْْْْْْْْن يعتمْْْْْْْْْْد

 ج
 ج

فريحدة ال نظيحر ل حا، ومحاءت أرضحة وأكلحت لكن دد تكون هذا النسحخة  ،تهخستأتي إلى زميلك وتكم  نسختك من ن
إذا كان المسحتظ ر هحذا أهح   ،قال: لعله كذاي ،الناد ويستظ ر  ،وال بد من ا فادة من ا يلصى علي ا ورم  ،من ا
ويقحول: دعحه لحي حتحى  ،في كتاب سطرين حالحة اخرمً دد بلغ إلى حد يستظ ر ااسطر، تمد من ان من م  ملذلك

 احم إذا ودفت على نسخة بعد ذلك تمد الكحالم صححيحً  ،ااسطر الحالحة أحم إذا مئته إذا به دد عب ،أتمه وأستظ ر
ذكر على حسب خبرة هذا الشخ ، ويعنحي ممحا يهح ،بالحرف امطابقً ودد يكون  ،يعني في مكانه ،ااحولعلى أد  

 ،عليه بسطرين اولى من تفسير القرطبي، ومر علي  كالم مشك  فيه خفاء، وعلقتفي هذا  كان عندف الطبعة ا
ودفححوا علححى وهححم مححا  ،الطبعححة الحانيححةأنححا وهللا مححا ودفححت علححى  ،حححم ودفححت علححى الطبعححة الحانيححة فححإذا بححالتعليى بحروفححه

، فمحح  هحذا الحذف ا نسحان إلحى أن يقحول محا يوضحح الكحالم بددحة ىفحو دحد ي ،يقع الحافر على الحافر اأحيانً  نسختي،
معنحاه يعنحي  ؟!قحرأف يه كلمحة أو ححرف كيح أما يبقى الكالم محذوف من ك  سحطر ،يعني يستظ ربه المعرفة  بل ت
ن مححا  ،وهححذا أولححى ،لكححن ال بححد أن يكححون التصحححيح مححن نسححخة أخححرى إن ومححدت منححه، سححتفادبححد يه  ال ،الكتححابارم   وا 

 .االستظ ار وله أهلهفومدت 
 كمْْْْْْْْْْا إذا ثبتْْْْْْْْْْه مْْْْْْْْْْن يعتمْْْْْْْْْْد    ج  صْْْْحته مْْْْن بعْْْْض مْْْْتن أو سْْْْند

 ج
 ج

يسحأل محن يحبتحه  ،يتحردد في حا لطحول الع حد، هح  هحي كحذا أو كحذا ،يعني بعض م دحد يحروف الححديي ويشحك فحي كلمحة
وحبتنحي فحالن  :وفي مواضع كحيرة من صحيح البخحارف  ،مح  هذاويتسامحون في رواية  ،: ال اامر كذاقول، يفي ا
ْْر ى }وبعضحح م يسححتدل لححه بشحح ادة المححرأتين  ،بكححذا اه م ا ال خ  ْْد  ْْذ ك  ر  إ ح  اه م ا ف ت  ْْد  ْْل  إ ح   اإذ [( سححورة البقححرة282)] {أ ن ت ض 

ة مقبحول، فالنسحيان للكلمحة أو شحيء محن هحذا ويحبتحه الحقح ،ا التحذكيرشاهدت ما مع هحذودبلت ذكرت أحداهما ااخرى 
 ون  على هذا أحمد وغيره.

 صْْْْحته مْْْْن بعْْْْض مْْْْتن أو سْْْْند
   ج  وحسْْْْْْْْْْنوا البيْْْْْْْْْْان كالمستشْْْْْْْْْْكل  

 كمْْْْْْْْْْا إذا ثبتْْْْْْْْْْه مْْْْْْْْْْن يعتمْْْْْْْْْْد 
ْْْْْْْْْْي أصْْْْْْْْْْله فليسْْْْْْْْْْأل   ْْْْْْْْْْة ف  كلم

 ج
 ج

أنححا وهللا  :يقححول ،ال ،ال إشححكال في ححا ويرويححه علححى أنححه حسححنوا البيححان يعنححي مححا يأخححذ الكلمححة مححن فححالن ،هححذا التحبيححت
يعنحي المحراد ب حذه الكلمحة فحبتني ودال: إن الصواب كحذا،  اشككت ه  هذه الكلمة أو تلك، وحبتني فالن سألت فالنً 

ه في ححا، وهححذا نححوا تقححان ممححن شححاركوه فححي الروايححة فيحبتو والضححبل يسححأل مححن أهحح  الخبححرة  "فْْي أصْْله فليسْْأل"كححذا، 
الضحرورة دائمحة لروايحة هحذا الححديي،  دون بيحان، يعنحي حيي لحم يحرواوهذا من ددت م  ،السنة مومود بكحرة في كتب

حححم بعححد ذلححك عليححه أن يرويححه فححإذا شححك فححي  ،ال يكححون إال عنححد هححذا الشححخ دححد حامححة دائمححة لروايححة هححذا الحححديي ال
يعنحي لحو ومحد فحي أصححله  فإنحه يتحبحت فيححه محن غيحره محن أهح  الحفحع والضححبل وا تقحان، ، أو فحي اسحم راو  كلمحة منحه
أو  ،ادحرأ لحي هحذه الكلمحة :فمحاء بشحخ  فقحال لحه ،ان نظحره دحوف  موال عنحده إشحكال اتبت وكحان يقرأهحا دحديمً كلمة كه 

تقحححرأ هكحححذا  ،ان بعحححض الكلمحححات وبعحححض الكتحححاب يكتبحححون بعحححض الكلمحححات علحححى أومحححه محتملحححة مصحححورت ا محتملحححة
 ،ترويححه بالسححند المتصح  إلححى شححيخ ا سححالم ،يخ ا سححالم مححاًل لشححفحي كتححاب يعنحي عنححدك روايححة  ،وهكحذا، فيحبححت ب ححا
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، كحيحر محن الكلمحات عمحزت عن حا، فمئحت بخبيحر اخحل شحيخ ا سحالم فعمحزت تقرأهحسخة ااصحلية بفودفت على الن
ال هحذهالكلمة و  ذهه ادرأ علي   :دلت لهو الذين ل م عناية ودربة في خل شيخ ا سالم من الخبراء  ال هحذا  ا  المملحة وا 

م انحه دحد يقحرأ لحك ، على أن يكون حقة، يعني كالحذف يتمحرم محن ل حة إلحى ل حة-إن شاء هللا-إشكال  هسطر ما فيال
 هذا الكالم خطأ.

 :-رحمه هللا تعالى- (الناظم)بعد هذا يقول المؤلف 
  اختالف ألفاظ الشيوخ

يي فححي مناسححبة واحححدة وال ودححد يقححال الحححد ،-السححالمعليححه الصححالة و -معلححوم أن الحححديي مصححدره واحححد وهححو النبححي 
روى وتمححد الحححديي الواحححد الححذف مخرمححه واحححد يهحح ،ودححد يتعححدد بتعححدد مناسححباته، المقصححود أن المصححدر واحححد ،يتعححدد
محروف بألفحاظ كحيحرة فحي الصححيحين  ((نن والححرام بحي  الححالل بحي  )) ححديي النعمحان بحن بشحير: فة، فمحاًل ظ مختلبألفا

هححذا محن اخححتالف  ،يعنحي فححي ألفحاظ كل ححا مرويحة ،وغيحر ذلححك ((متشححاب ات))، ((مشحتب ات))، ((مشححب ات))وغيحرهم 
والحالحي  ،والححاني لحه لفحع ،اول لحه لفحع، األفاظ الشيوخ، فتمد المؤلف يروف الححديي عحن احنحين أو حالححة أو أربعحة

كن حا كل حا ل ،يتفى مع الحاني في شحيء ،يتفى مع ااول في شيء ،دد يختلف مع الحاني ،له لفع يختلف مع ااول
 الرواية بالمعنى.وهذا مار  على مذهب المم ور الذين يميزون  ،في المعنى الواحد

ال يححذكر لفًظحح يقححول: حححدحنا  ،يممححع الشححيوخ أو يفححرد م؟ يممع ححم ،؟ لفححع واحححداواحححدً  االمؤلححف يححذكر مميححع االفححاظ وا 
محا يختلحف محن حيحي اللفحع محع لفحع  ، ودحد يكحون فحي لفحع فحالناواححدً  اوفي الن اية يسوم متًنح ،فالن وفالن وفالن

 ،صحاحب الصححيح ، وهحذه طريقحة ا محام أحمحد ومسحلمالحرفبحفحع بددحة لفالن، من أه  العلحم محن يبحين صحاحب ال
إذا لحم يبحين صحاحب اللفحع فحإن  امسحلمً حتحى محزم كحيحر محن أهح  العلحم أن  ،حدحنا فالن وفالن وفالن واللفحع لفحالن

 ن من نسب إليه روايته.ه باللفع بيعلي االحديي يكون متفقً 
يبحين، لكحن الححافع ابحن  لكحن ال الحب أنحه ال ،يعني بحين فحي مواضحع يسحيرة ،ما يبين اغالبً  ،ا مام البخارف ما يبين

 ،هو صاحب اللفحع "من ما ذا روى الحديي عن احنين فاللفع لآلخر"ظ ر لنا باالستقراء أن البخارف إحمر يقول: 
ال البخححا احنححين ولححم يبححين حححم بعححد علححى أنححه ودححع لنححا أحاديححي رواهححا عححن طريححى  ،رف مححا يبححينيعنححي هححذا باالسححتقراء وا 

فححع للحححاني، بعضحح م لأن ال الححب النححي عالتحححرف والتقصححي تبححين أن اللفححع لححألول، ف ححذه داعححدة أغلبيححة ليسححت كليححة، ي
ل محا يحفحع و ع أذه الحيحية من أم  البيان، ويقول: ينب ي لطالحب العلحم أن يحفحعلى البخارف من ه ايفض  مسلمً 

هحح  هححذا العمحح  ميححد أو  ،حححم يزيححد عليححه زوائححد البخححارف  ،ون ااصححولظحح، يعنححي مختصححر مسححلم مححا هححم يحفامسححلمً 
هذا أفض  مع  :كيف نقول اإذً  ،نعم هذا أفض  بكحير يحفع لفع البخارف ويزيد عليه زوائد مسلم؟ ؟العكز أفض 

 ؟ب اللفعيعتني بصاحب اللفع والبخارف ال يعتني بصاح اأن مسلمً 
 طالب:......... 

 اأكححر تحري حشحك أن البخحارف  ، ال-السحالمعليحه الصحالة و -م ال يمزم بأن اللفع الذف بينه مسحلم هحو لفحع النبحي عن
هحذا لفحع فحالن، حتحى  :ن دحالعحن شحيخيومع ذلك بيان مسحلم هحو الححديي رواه  ،وأكحر ددة، وأنظف أسانيد ومتون 

، لفع الشيخ ، دد يكون اللفع الذف أضرب عنه يلزم أن يكون هو اللفع النبوف لفع فالن الذف بين فيه أنه لفظه ال
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 ،وكون البخارف ما يبين المسحألة مفترضحة فحي رواة حقحات ،وهللا أعلم ،ما ذكره هو الموافى للفع النبوف الحاني الذف 
 ن المعول على صحيح البخارف. ، فليكوصحيحةروايت م مقبولة 

 يقول: 
ْْْر مْْْن شْْْ ْْْث مْْْن أكث  يخ سْْْمعوحي

 بلفْْْْْظ  واحْْْْْد  وسْْْْْْمى الكْْْْْل صْْْْْْح
 بيانه............................... 

 ْْْْْْْْْ ْْْْْْْْْع امتن  ْْْْْْْْْى  ل بلفْْْْْْْْْظ فقن  بمعن
 عنْْْْد مجيْْْْزي النقْْْْل معنْْْْى  ورجْْْْح
................................... 

 شححيمححع اتحححاد المعنححى ولححم يبححين هححذا مابين مححا بعححض االخححتالف فححي االفححاظ ل: إذا روى الحححديي عححن احنححين و يقححو 
  دال:م انه ال يختلف المعنى، اوال يضر إطالدً  على مواز الرواية بالمعنى،

ْْْر مْْْن شْْْيخ سْْْمع ْْْث مْْْن أكث  وحي
 بلفْْْْْظ  واحْْْْْد  وسْْْْْْمى الكْْْْْل صْْْْْْح

 

 ْْْْْْْْْ ْْْْْْْْْع امتن  ْْْْْْْْْى  ل بلفْْْْْْْْْظ فقن  بمعن
................................... 

 

دحول الممحاهير فحي صححة الروايحة ولم يبين صاحب اللفع إنما المعنحى واححد يمحوز علحى فالن وفالن وفالن حدحنا 
 .بالمعنى

................................... 
 بيانه............................... 

 عنْْْْد مجيْْْْزي النقْْْْل معنْْْْى  ورجْْْْح 
................................... 

يحرد فحي السحند  ااًنح، أحية، إذا بحين خحرد محن  الع حدوالخحرود محن الع حدة ،التحرف والددحةان هذا من  مالمرمح بيانه
يعنحي المعنحى فمحراده واححد، فإذا ادتصحر علحى  ،المعنى واحد :حدحنا فالن وفالن المعنى، ودد يقول :ودعند أبي دا

ن اختلفوا في اللفعما يختلف بين المعنى   .فيما رواه فالن عن معنى ما رواه فالن، وا 
................................... 

ْْْْْْْال أو ْْْْْْْه مْْْْْْْع ق  ج  مْْْْْْْع قْْْْْْْال بيان

 ............................ورجْْْْْْْح 
ْْْْْْْْْْْْْال ْْْْْْْْْْْْْبعض ذا وذا وق  ومْْْْْْْْْْْْْا ب

 

شححيبة واللفححع أبححي بححن يحيححى وأبححو بكححر بححن  ىيقححول: حححدحنا دتيبححة بححن سححعيد ويحيحح -هححذا مومححود عنححده-مسححلم  اأحياًنحح
، واللفححع ة دححالبححيتق: دححال، واللفححع لدححال واحححًدا ، يبححين إن كححان صححاحب اللفححعأو اللفححع لفححالن دححال لفححالن وفححالن دححاال،

أبو  ويحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة دال دتيبة بن سعيد، :يقول: حدحنا الحالحة اويحيى داال، وأحيانً  لقتيبة
انه هو صاحب اللفع، يعنحي ححدحنا  منه أعاد لفع أبي بكر: إبعض أه  العلم يقول ؟لماذا يقول هذا ،حدحنا :بكر

إلحى آخحره، فلمحاذا يعيحد أبحا بكحر دون  ..ححدحنا فحالن عحن فحالن :ة دحال أبحو بكحردتيبة ويحيى وأبو بكحر بحن أبحي شحيب
 .بلفظه ؟له مزية علي ما بأف شيء ؟إال انه له مزية علي مادتيبة ويحيى 

ذا كحان صح ايعني إذا كان صاحب اللفع واحدً  "مع قال أو مع قال" ذا كحانوا  ،دحاال :حب اللفحع احنحين دحالادال، وا  وا 
 وا.: دالحالحة دال

................................... 
 ج  اقتربْْْْْْْا فْْْْْْْي اللفْْْْْْْظ أو لْْْْْْْم يقْْْْْْْل  

ْْْْْْْْْْْْْال  ْْْْْْْْْْْْْبعض ذا وذا وق  ومْْْْْْْْْْْْْا ب
 صح لهْم........................... 
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ولححذا  متقاربححا فححي اللفححع ،ب فححي اللفححعر قححاتيعنححي دححد يححروى الحححديي عححن احنححين ويقححول: واللفححع مقححارب أو متقححارب أو 
 :ودال

 صح لهْم...........................   ج  لْْْْْْْم يقْْْْْْْل  اقتربْْْْْْْا فْْْْْْْي اللفْْْْْْْظ أو 
 

 ي اللفع.تقاربا ف :ما يحتاد أن يقول ،أو لم يق  تقارب في اللفع ،وك  هذا لتصحيح الرواية بالمعنى
................................... 

 ج  بأصْْْْْل شْْْْْيخ مْْْْْن شْْْْْيوخه فهْْْْْل 

ْْْْْْْْل    ْْْْْْْْب إن تقاب  صْْْْْْْْح لهْْْْْْْْم والكت
  يسْْْْمي الجميْْْْع مْْْْع بيانْْْْه احتمْْْْل

 

ويقابحح  هححذا  ،وعرفنححا أن عليححه أن ينسححخ صحححيح البخححارف  ،يححروف صحححيح البخححارف مححن طريححى حالحححة مححن الشححيوخ
 شيخ واحد الحالحةيلتقون برواية واحدة عن  واإذا كان ؟أراد أن يروف عن الحالحة ماذا يصنع افإذ ،المنسوخ بااص 

ته علحى أصح  واححد يحروف عحن إن ادتصر على مقابللحالحة، لكن نسخة واحدة يقاب  علي ا أصول الشيوخ ابيكتفي 
بحححد أن ينسحححخ  نحححه ال: إاآلن يحححروف البخحححارف عحححن حالححححة محححن الشحححيوخ ودلنحححا ؟أو يحححروف عحححن صحححاحب ااصححح الحالححححة 
 اويقابل ح ،فحإذا روى عحن حالححة إمحا أن ينسحخ عحن النسحخ الحالححة ؟محا تقحدم هحذا، ويقاب  الكتاب على أصحله ،الكتاب

هحذا نسحخ نسحخة واححدة ودابل حا بأصح  واححد محن  ،ى نسحخة واححدة يقابل حا بااصحول الحالححةبأصول ا أو يقتصر عل
 واحد الذف داب  نسخته بأصله؟ نعم؟ه  يروف عن الحالحة أو يروف عن  ،هذه ااصول

 طلب:..........
 كيف؟

 طلب:.........
اآلن يحححؤدف  ،ف تحريحححرف محححن كتحححاباآلن يحححؤد ،ا منحححهاادب الشحححفوف هحححذا انت ينححح ،بحححاللفعنححححن انت ينحححا محححن الروايحححة 

يححروف  ،بححد أن يقابحح  علححى ااصحح  كمححا تقححدم فححي أبححواب مضححت وال ،ال بححد أن ينسححخ ااصحح  :عنححدنا دلنححاتحريححرف 
 ؟نعم ،يكفيني واحد أنا :وترك أصلين يقول ،وداب  على أص  واحد من م ،البخارف عن حالحة

 ........طالب:
يعنححي أبححو ذر يححروف  ،معلححومهححو بزيححادة ونقصححان كمححا  االحححاني، أيًضحح كحح  واحححد يختلححف عححنإيححه لكححن هححؤالء الحالحححة 
ي محع أنحه  نيعنحي روايحة أبحي ذر فحي بعحض طردحه عحن الكشحم ،ودد يختلف محع بعضح م ،البخارف من طريى حالحة

، كحح  ني، فعلحى كح  ححال إذا كحان يحروف الححديي عحن حالححة وافتحرض أن حم ال يلتقحون بينحه وبحين الكشحم  اتمحد فروًدح
، هحح  يسححو  لححه أن يححروف علححى ، فقابحح  نسححخته التححي انتسححخ ا مححن الكتححاب علححى أصحح  واحححد مححن مه طريقححهواحححد لحح
 ؟ بأصله أو يقتصر على من داب  نسخته الحالحة

 طالب: يقتصر.
 يقول: ؟يقتصر

................................... 
 ج  بأصل شيخ مْن شْيوخه............ 

 ابْْْْل  ..................والكتْْْب إن تق 
................................... 
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 :يعنححي إذا أراد أن يحححدي يقححول ،مححع البيححان ف حح  يسححمي المميححع مححع بيانححه احتمحح ، يعنححي دون البقيححة بأصحح  واحححد
ف مححن كتححاب فححالن وفححالن وهححو لححم يقابحح  ، يعنححي يححرو بأصحح  فححالن تححهمححع مقابل ،الحالحححةالن وفححالن وفححالن، حححدحنا فحح

هحذا منحه، فحإذا بحين  ؟محا دابح يبحين أنحه  هحا الخطيحب ومحن معحه علحى أنأماز محا ، المقابح ير كالرواية من ااص  غ
ف ح  يسحمي المميحع محع بيانحه  الع حدة، إذا بحين خحرد محن ،مع مقابلحة ااصح  بكتحاب فحالن دون فحالن وفحالن :ودال

 وهللا أعلم.  ،هذا مح  ما تقدم من الرواية في ااص  غير المقاب  ،احتم 
 ينا محمد وعلى آله وصحبه أممعين.نب ،وسلم على عبده ورسولهوصلى هللا 

 

  


